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leltár, amely a kanonok utolsó, rövid 
ideig használt lakásában készült, 
helyiségenként sorolja fel azok tar
talmát, de a képtárat a lakás tereitől 
függetlenül írja le. Ez arra is utalhat, 
hogy a képek a szobákat összekötő 
folyosó falain lehettek elhelyezve: „a 
korabeli szokásoknak megfelelően a 
képek több sorban, szorosan egymás 
mellé lehettek felfüggesztve, így egy 
tágas folyosón vagy – egyfajta szak
rális szalont alkotva – egy nagyobb 
teremben is elférhettek.” (67. old.) 
A képek felületén látható beavatkozá
sok arra engednek következtetni, hogy 
Bertinelli kanonok egy restaurátorral 
időről időre javíttatta őket a XIX. szá
zad közepének esztétikai igényei sze
rint. Az egyes darabok megítélését sok 
esetben megnehezítik az eredeti felü
letet elfedő „szépítések”.

Bertinelli vallásossága és ízlése, a 
középkor és a reneszánsz iránti von
zódása és gyűjtési koncepciója egy
bevágott a magyar katolikus klérus 
műgyűjtési szokásaival. Ezzel magya
rázható Bartalos Gyula, Tárkányi Béla 
és Simor János lelkesedése a római 
képtár iránt, amelynek anyaga művé
szettörténeti kuriózumnak számított a 
korabeli Magyarországon, noha Ipo
lyi Arnold már pár évvel korábban, 
1872ben odaajándékozta korai itáliai 
gyűjteményének válogatott darabjait 
a Pesten megnyitott Országos Kép
tárnak.

A festmények színes fotóival ellá
tott kötetet az eddig nagyrészt 
kö zöletlen forrásokat tartalmazó adat
tár, a képtárat alkotó művek legfonto
sabb adatait és teljes irodalmát közlő 
katalógus, rövid angol nyelvű össze
foglalás és bőséges irodalomjegyzék 
zárja. Bár Sallay Dóra nagy ívű átte
kintése egy római kanonok gyűjte
ményéről szól, alapos megfigyelései 
és mértéktartó következtetései fon
tos ismereteket nyújtanak az európai 
kultúrtörténeti összefüggésekről és a 
korabeli magyar viszonyokról is. 
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A Dunántúl várostörténete nem 
bővelkedik alapkutatásokon nyug
vó, egyszerzős monográfiákban, ami 
pedig van, témájában jobbára a dua
lizmus korára fókuszál. A Nyugat
Dunántúlról ráadásul a XIX. század 
első felére vonatkozó történeti isme
reteink a dunántúli, sőt a magyaror
szági állapotokat illető tudásunknál 
is szegényesebbek. Balázs Péter jó 
negyedszázada megjelent kötete (Győr 
a feudalizmus bomlása és a polgári forra-
dalom idején. Akadémiai, Bp., 1980.) 
óta a gazdaság és vállalkozástörténet 
kutatójának egyegy tanulmánnyal 
kell beérnie. Kivételnek számít Kapo
si Zoltán friss monográfiája (Kanizsa 
gazdasági struktúrájának változásai 
[1743–1848]). Czupi, Nagykanizsa, 
2009.) és Benda Gyula posztumusz 
munkája (Zsellérből polgár – társadal-
mi változás egy dunántúli kisvárosban 
[Keszthely társadalma 1740–1849]. 
L’Harmattan, Bp., 2008.).

Vas megyéről, de általában is, 
jobbára csak „várostörténeti tanul
mányok” jellegű kötetek láttak napvi
lágot. Szombathelynek az átlagosnál 
is mostohább sors jutott, miután 
„semmilyen fontos, megünneplendő 
országos eseménynek sem volt a hely
színe” (Feiszt György: Szakmai, lokál
patrióta és politikai érdekek ütközése 
a várostörténeti monográfiák készí
tése során. In: Vonyó József [szerk.]: 
Várostörténet, helytörténet. Elmélet és 
módszertan. Pécs Története Alapít
vány, Pécs, 2003. Tanulmányok Pécs 
Történetéből 14. 125. old.). Tilcsik 
György művének megjelenése már 

ezért is örömteli esemény. A szer
ző nemcsak megtörte a régió múlt
ját övező eddigi hallgatást, egyúttal 
valamit törlesztett is a Szombathellyel 
szemben a társadalom és várostör
téneti kutatások oldalán felhalmozott 
adósságból. Komoly történeti alapku
tatáson nyugvó, fontos művet tett le 
az asztalra, amely nemcsak az adott 
város történetének a helytörténészei 
számára jelent a továbbiakban biz
tos kiindulópontot, de az egyetemes 
magyar várostörténet szempontjából 
is jelentős teljesítmény.

A kötet kilenc, nagyobb fejeze
te közül az első négy felvezető jellegű, 
a további öt szól közvetlenül a témá
ról. Tilcsik meggyőző érvelése sze
rint az idővel Kőszeg fölébe kerekedő 
Szombathely fejlődése a vasúti csomó
pont kiépülésével meglódult ugyan, de 
nem akkor és nem általa indult meg. 
A megyeszékhely, majd püspöki mező
város igazgatási, kereskedelmi funk
cióinak növekedése, polgárságának és 
tőkeerejének erősödése a XVII. század
tól kimutathatóan már előrevetíti azt a 
súlyponteltolódást, amely máig hatóan 
rögzíti a két város helyét a településhi
erarchiában. A szerző az 1407es első 
– később számtalan alkalommal meg
erősített – szabadalomlevél váltóállító, 
egyszersmind a struktúrát alakító jelen
tőségét felismerve, a rendi viszonyok 
talaján keletkezett strukturális alapokra 
vezeti vissza a későbbi polgári, tehát a 
rendiségen túlhaladó fejlődést. A kötet 
egyik erőssége a privilégiumok által biz
tosított kereteknek a mezővárosi minő
ség vizsgálatába ágyazott áttekintése és 
a városi hivatalszervezet bemutatása – 
anélkül, hogy közben beleesne az ere
det folyton kísértő csapdájába, amitől 
Marc Bloch is már annyira óvott (A tör-
ténész mestersége. Történetelméleti írások. 
Osiris, Bp., 1996. 27. old.).

A problémacentrikus vizsgálat fényt 
derít a kereskedelmet szabályozó váro
si közigazgatás intenzív jelenlétére a 
hétköznapokban, amely pedig valódi 
hatalmi jogosítványok híján nem min
dig tudott érvényt szerezni rendelke
zéseinek. Kirajzolódik az is, hogyan 
működött a város mint közösség, 
amely a városi tanácsban - az egyé
ni és a kollektív érdekek viaskodásá
ban - egészen az 1830as évekig meg 
tudta védeni érdekeit. A nagykereske
delmet feltételező terménykereskedel
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mi funkciók az 1820as évek második 
felétől törtek előre látványosan. A 
város ugyanakkor a letelepedés sza
bályozásával és egyéb korlátozásokkal 
egészen 1840ig igyekezett a kereske
delmi tőkét, illetve az azt reprezentá
ló zsidókat távol tartani. A kötet ezen 
a ponton eddig feltáratlan városi irat
anyag feldolgozására épül, az alap
kutatás mélysége követendő példa a 
hasonló vállalkozások számára, hogy 
az akkurátusan vezetett hivatkozások 
pontosságát már ne is említsem. 

A nyelvileg is igényes munka fő gon
dolatmenetével szemben nincs ellenve
tésem. Ami kérdésként, sőt kritikaként 
felmerül, az nagyrészt a munka úttörő 
mibenlétéből fakad, abból, hogy nem 
támaszkodhatott kutatási előzmények
re, korábbi alapkutatásokra sem a köz
igazgatás, sem a pénzügytörténet (ár, 
bér és inflációtörténet) terén. A kuta
tó így folyton a „mennyi az annyi?” 
problémájába ütközik, amire két 
lehetséges válasz adható: vagy utána
néz egyes, különösen bosszantó rész
leteknek, vagy visszahúzódik forrásai 
közelébe, átvéve, de nem értelmezve a 
bennük szereplő kategóriákat és meny
nyiségi értékeket. Ha megpróbálko
zik az értelmezésükkel, jószerivel csak 
elszórt példákat állíthat az esetei mellé, 
mert a valódi összehasonlítást lehetővé 
tevő, tehát idősoros elemzésen nyug
vó országos számításoknak még ma is 
híján vagyunk. Tilcsik György mun
kája önmagában is jelzi, milyen nagy 
szükség volna kutatócsoportokat fog
lalkoztató országos vizsgálatokra, ame
lyek kevés teret adnak ugyan az egyéni 
kreativitásnak, de annál nagyobb a 
tudományos hozadékuk. 

Nem tűnik igazán szerencsésnek 
a kötet címválasztása. Szombathely 
városának a kereskedelmére utal, a 
szerző azonban inkább a kereskede
lem szombathelyi történetét beszéli el. 
Összefoglalójában egyébként maga is 
jelzi, hogy „a 19. század első felében 
Vas vármegye székhelye sokkal inkább 
a kereskedelmi forgalom színhelye, 
mint aktív részese volt” (192.old.). 
Ahhoz, hogy jobban megfelelhessen 
a címben ígérteknek, a szerző kísérle
tet tehetett volna a szombathelyi ille
tőségű kereskedők és áruvolumenük 
feltérképezésére egyegy (út)vám vagy 
harmincad fennmaradt iratanyagában; 
sőt – a grazi iratanyag alapján – a stá

jer kapcsolat erősségének és szintjei
nek a kimutatására, végeredményben 
a város regionális terjeszkedésének az 
érzékeltetésére is vállalkozhatott vol
na. Ez már azért is elvárható lett volna, 
mert Tilcsik egyáltalán nem idegenke
dik a funk cionális városszemlélet alkal
mazásától. Ehhez képest Szombathely 
regionális beágyazottságának témája 
csupán az utolsó fejezetben, a terve
zett vasútnyomvonal kapcsán keletke
zett források értékelésekor jelenik meg. 

Tilcsik is érzékeli a mondott prob
lémát, hiszen az 1828as összeírás 
paraszti bemondásai alapján megraj
zolt piackörzet éppen a nagykereske
delmi, a logisztikai központ jellegű 
funkciókat nem regisztrálja, holott 
Szombathely éppen nekik köszönhet
te azt a kivételes jelentőségét, amely 
a XIX. század második felében gyors 
felfutását megalapozta. 

A kronologikusan haladó elbeszé
lésben a XIX. század első fele homo
gén időtartamként jelenik meg. A 
bemutatott folyamatok megértését, 
sőt a magyarázatukat is nagymérték
ben segítette volna, ha jobban bele
simulnak a konjunkturális, tehát 
a rövidebb távú időbe, amely – a 
braudeli fogalmak szerint – rend
szerint egymásfél évtizednek felel 
meg. Alaposabb regionális és időbe
li beágyazottság birtokában a szerző 
magabiztosabban értékelhette volna 
a Szombathely gazdaságában és tár
sadalmában végbement változásokat, 
rámutatva a város tényleges funkcio
nális erősségeire. 
n	horváTh GerGely KrISZTIán

erdélyi Ildikó: 
mágikus 
és hétköznapi 
valóság 
TAnulmányoK A PszIchoAnAlízIs 
és A PszIchodrámA TémAKöreIBÔl 

Oriold és társai, Bp., 2010. 248 old., 
3150 Ft

Erdélyi Ildikó tanulmánykötete olyan 
tudományos nyelvhasználat megho
nosítására törekszik, amelyben együtt 

tárgyalhatók a művészeti alkotások a 
szociálpszichológiai és pszichoanali
tikus jelenségekkel. A közös nevező 
ez esetben a mágikus, fantáziával, 
játékkal, érzelmekkel telített, alkotó 
belső világ. 

A freudi metapszichológia kialaku
lása óta a pszichoanalitikus elméletek 
művészeti utalásai, mitológiai „köl
csönzései” híven tükrözik azt a kata
lizátorfunkciót, amelyet a művészet a 
lelki élet megragadásában betölthet. 
A hősök vívódásaiban, sorsuk alakulá
sában az emberi élet egyetemes moz
gatórugói, fordulópontjai ragadhatók 
meg, amit mind a tudományos elmé
letalkotás, mind a pszichoterápiás 
gyakorlat jól kiaknázhat. Erdélyi Ildi
kó e kettő között ver hidat a terápiás 
eseteket tudományos precizitással fel
dolgozó, az elméleteket beszédes eset
leírásokkal szemléltető munkáiban. 

A kötet első tanulmánya (Tudo-
mány és művészet a francia pszi-
choanalízisben), túl azon, hogy 
enciklopédikus áttekintést ad a köz
vetlenül a freudi tanok születése előtti 
francia pszichiátria, majd a pszicho
analízis közvetítését „rendhagyó 
módon” elősegítő művészeti elődök 
munkájáról, személyes bemutatko
zásnak is tekinthető. Az áttekintés 
végén ugyanis azok a mai francia 
pszichoanalízist meghatározó elmé
letek szerepelnek, amelyekre a szerző 
terápiás munkájában támaszkodik 
(Françoise Dolto tudattalan testkép, 
Didier Anzieu „bőrén” és André 
Green „halott anya”koncepciója), és 
amelyek a metaforikus gondolkodás 
analitikus gyakorlati alkalmazásával 
új paradigmát teremtettek a korai 
anya–gyermek kapcsolatban szerzett 
sérülések kezelésében és tudományos 
(re)konstrukciójában. „A metafo
rákkal a francia pszichoanalízis olyan 
»nyelvet« teremtett, amely által a pszi
choanalitikus kapcsolatban létrejövő 
áttétel folyamatai az elmélet szintjén 
is megragadhatókká és kifejezhetőkké 
váltak” – írja Erdélyi (31. old.).

A tudományos diskurzus meta
forikus nyelvhasználatát elemez
ve Derrida bebizonyította, hogy a 
tudományt nem lehet elgondolni 
metaforák nélkül, a metaforizáció a 
tudományos nyelvezetben ugyanis 
nem más, mint az érzéki értelemből 
a szellemi értelembe való átmenet 




